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Ga met Hart als basis

Onderweg naar mijzelf in vier weken op zoek naar het verhaal van je leven. Wie of wat bepaalt

wie ik ten diepste ben? Hoe krijg ik weer zicht op mezelf en wat mij ten diepste drijft en inspireert?
Laura Dijkhuizen denkt met je na over een pittig thema (je identiteit in God) maar doet het wel op een terrasje: ze gaat
de diepte in, afgewisseld met humor en herkenbare voorbeelden. Ook vind je in Hart als basis veel bijbelse
voorbeelden en krijg je inspiratie aan de hand van Bijbelse vrouwen. Dijkhuizen schreef zo een boek over discipelschap
met veel achtergrondinformatie bij identiteitsontwikkeling. Hart als basis is geschikt voor je persoonlijke bijbelstudie
en voor gespreksgroepen.
Laura Dijkhuizen is theologe en docente. Zij houdt regelmatig spreekbeurten over identiteit, discipelschap en
persoonlijk ontwikkeling voor kerken en gemeenten.

The most popular ebook you must read is Hart Als Basis Ebooks 2019. You can Free download it to your
laptop in easy steps. AFFINITYREPORTS.COM in simple stepand you can Free PDF it now.
You may download books from affinityreports.com. Site is a high quality resource for free eBooks books.
Give books away. Get books you want. You have the option to browse by most popular titles, recent
reviews, authors, titles, genres, languages and more.With more than 150,000 free ePub at your fingertips,
you're bound to find one that interests you here.This library catalog is an open online project of many
sites, and allows users to contribute books. We have designed the website with easy to navigate
interface.
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